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پاتریک استوارت با سری جدید
«پیشتازان فضا» برمیگردد

...

سینمای ایران
جزئیات بودجه سازمان سینمایی منتشر شد
در چارچوب قانون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعات،
جزئیات بودجه ســازمان ســینمایی و فهرســت حمایت از
موسسات زیر مجموعه ،به تفکیک از سال ۱۳۸۷تا۱۳۹۱
منتشر شــد.به گزارش مهر ،روابط عمومی ســازمان امور
سینمایی و سمعی بصری ،فهرست اعالم شده رقم بودجه
سازمان ســینمایی و فهرســت پرداختیهای سازمان طی
سالهای ۱۳۸۷تا ۱۳۹۱به بنیاد سینمایی فارابی ،مرکز
گسترش سینمای مســتند و تجربی ،موسســه رسانههای
تصویری و موزه ســینما را منتشــر کرد.بنابر اعــام روابط
عمومی سازمان ســینمایی ،رقم بودجه سازمان سینمایی
در دولتهای یازدهم و دوازدهم (طی ســالهای ۱۳۹۲
تــا  )۱۳۹۶و فهرســت پرداختیهــای ســازمان بــه دیگــر
موسسات تابعه از همین طریق به مرور منتشر میشود.

نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران مشخص شدند

رقابتدوشادوش2فیلم

نامزدهای بهترین فیلم
علی جلیلوند ،بدون تاریخ ،بدون امضا  -محمد خزاعی،
به وقت شــام -مانی حقیقی ،خوک -رضا درمیشــیان،
عصبانی نیستم -جهانگیر کوثری ،فراری

نامزدهای بهترین کارگردانی

اصغر یوســفی نژاد ،ائــو (خانه) -وحیــد جلیلوند ،بدون
تاریخ ،بــدون امضا -ابراهیم حاتمی کیا ،به وقت شــام-
فریدون جیرانی ،خفه گی -مانی حقیقی ،خوک -رضا
درمیشیان ،عصبانی نیستم

آغاز ساخت جلوههای ویژه
بصری «زندانیها»

نامزدهای بهترین فیلم نامه

علی زرنگار و وحید جلیلوند ،بــدون تاریخ ،بدون امضا-
رضا مقصــودی و افــرا جورابلــو ،خجالت نکــش -مانی
حقیقی ،خــوک -فرید مصطفوی و ابوالحســن داودی،
زادبــوم -امیــر عربــی ،ســارا و آیــدا -رضا درمیشــیان،
عصبانی نیستم

نامزدهای بهترین فیلم برداری

فیلــم ســینمایی «زندانیهــا» تازهتریــن ســاخته مســعود
دهنمکی که چندی پیش مرحله فیلم برداری را پشــت سر
گذاشــت ،به تازگی وارد مرحله جلوههای ویژه شده است.
پــس از فیلــم سینمایی«رســوایی »2که از جلوههــای ویژه
کمنظیری اســتفاده کرده بود ،فیلم سینمایی«زندانیها»
نیز از جلوههای ویژه بســیاری برخوردار اســت که تاکنون
ســینمای ایران کمتــر آن را تجربه کرده اســت.به گزارش
تســنیم ،از جلوههای ویژه این فیلم میتوان به صحنههای
زمستان که در گرمای 40درجه تصویربرداری شده و ریزش
«بهمن» از کوه اشاره کرد .فیلم سینمایی«زندانیها» پس
از انجــام جلوههای ویــژه ،مراحل صداگذاری و موســیقی
را آغاز میکند.تصویربرداری فیلم ســینمایی «زندانیها»
به کارگردانی مســعود دهنمکی از روزهای ابتدایی تیرماه
آغــاز شــد .هدایتهاشــمی ،بــرزو ارجمند ،بهنام تشــکر،
هومن برقنورد ،بهاره افشــاری ،بهنــوش بختیاری ،اصغر
نقیزاده ،رســول نجفیــان و امیر نوری بازیگــران این فیلم
سینمایی هستند.

...

تلویزیون
رئیس رسانه ملی :مخاطب ،بزرگ ترین
سرمایه رسانه ملی است
رئیــس رســانه ملــی در آییــن افتتاح ســامانه نظرســنجی
الکترونیک مرکز پژوهش و ســنجش افکار صداوسیما ،بر
اهمیت انجام تحقیقات در تولیدات صداوسیما تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،رئیس سازمان صداوسیما با بیان این که
مخاطب بزرگ ترین سرمایه رسانه ملی است ،تصریح کرد:
«باید با نظرسنجیهای دقیق ،نظرات مختلف مخاطبان را
بشناسیم و برای طراحی درست رسانه برنامهریزی کنیم».
علیعسگری با تاکید بر اهمیت انجام تحقیقات در تولیدات
صداوسیما ،گفت« :تحقیقات پایه همه کارهای ما در رسانه
ملی اســت و باید مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سازمان
صداوسیما جدی گرفته شود».رئیس ســازمان صداوسیما
به تجربههای موفق کشــورهای مختلف در استفاده از نتایج
نظرسنجیوتحقیقاتاشارهکردوافزود«:سیاستگذاری،
تصمیمگیریوتصدیگریمجموعهایاستکهدررأسآن
تحقیقاتومطالعاتدقیقاجتماعیاست».ویباتأکیدبراین
کهدررسانهملیبرایشناختورفعنیازهایرسانهایمردم
وظیفه سنگینی داریم ،گفت« :هم باید توانمندی خود را در
عرصهشناختنظراتمردمحفظوهمبایدبهگونهایحرکت
کنیدکهاعتبارشمادراینعرصهخطیرنیزحفظشود».

پیمان شــادمان فر ،بدون تاریــخ ،بدون امضا -مســعود
ســامی ،خفه گی -داود امیری ،دلم می خواد -فرشاد
محمدی ،قاتل اهلی -بهرام بدخشانی ،نگار

نامزدهای بهترین تدوین

مهرداد خوشبخت ،به وقت شــام -محمدرضا موئینی و
هدا موئینی،بیســت و یک روز بعد -بهرام دهقانی ،خفه
گی -احمد مرادپور ،ســارا و آیدا -حســن حسندوست،
فراری -بهرام دهقانی ،نگار

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن

محدثه حیــرت ،ائو (خانه) -شــبنم مقدمی ،خجالت

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد

امیر آقایی ،بــدون تاریــخ ،بــدون امضا -نویــد محمد
زاده ،خفه گی -حسن معجونی ،خوک -حامد بهداد،
سد معبر -نوید محمدزاده ،عصبانی نیستم

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

زکیــه بهبهانی ،بــدون تاریــخ ،بــدون امضــا -پانته آ
پناهــی هــا ،جشــن دلتنگــی -لیلــی رشــیدی،
خــوک -پــگاه آهنگرانــی ،ســارا و آیــدا -مهتــاب
کرامتی،ناخواسته

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

فرید ســجادی حســینی ،ایتالیا ایتالیــا -نوید محمد
زاده ،بــدون تاریــخ ،بــدون امضــا -اکبــر زنجانپــور،
پل خواب -مســعود کرامتــی ،چهار راه اســتانبول-
نادر فالح ،ســد معبر -بهرام افشــاری ،کارگر ســاده
نیازمندیم

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

آرمــان موســی پــور ،چهــار راه اســتانبول -کارن
همایونفر ،خفه گی -پیمان یزدانیان ،خوک -ســتار
اورکی ،فیلشــاه -بهــزاد عبــدی ،قاتل اهلــی -امیر
معینی ،ملی و راه های نرفته اش

نامزدهای بهترین طر احی صحنه

محسن نصراللهی،بدون تاریخ ،بدون امضا -کامیاب
امین عشایری ،بیست و یک روز بعد -حجت اشتری،
سد معبر -کیوان مقدم ،ماالریا -امیر اثباتی ،هجوم

...

اظهارنظر روز

▪چگونگی انتخاب نامزدها

داوران جشن خانه سینما در چند وقت اخیر ،بیش
از  70فیلــم ســینمایی اکران شــده را کــه در بازه
زمانــی مدنظر آییــن نامه جشــن قــرار میگیرند،
تماشــا و در نهایــت  35فیلــم را در رشــتههای
گوناگون نامزد دریافت جایزه کردند.
▪نامزدهای رکــورددار بیستمین جشن خانه
سینما

گروه سینما و تلویزیون -علی نصیریان رئیس بیستمین جشن بزرگ سینمای
ایران ،فهرست نامزدهای جشن خانه سینما را که بر اساس آرای داوران انتخاب
شدهاند ،اعالم کرد .هر سال خانه سینما جشن بزرگ ســینمای ایران را که در
کنار جشن حافظ جزو جشنهای خصوصی سینمایی محسوب میشود ،برگزار
میکند .این جشن روز  ۲۱شــهریور مصادف با روز ملی سینما برگزار میشود
و در آن به برگزیدگان بخشهای مختلف از میان فیلمهای اکران شــده از ســال
گذشــته ،جوایزی تعلق میگیرد .نامزدهای بیستمین جشــن بزرگ سینمای
ایران به شرح زیر است:
نکش -الناز شاکردوست ،خفه گی -فرشته حسینی،
رفتن -غزل شــاکری ،ســارا و آیدا -زهــرا داودنژاد،
شماره  ۱۷سهیال

فارس -پاتریک استوارت دوباره نقش «کاپیتان ژان لوک پیکارد» را در سری جدید «پیشتازان فضا» ،برای شبکه «سیبیاس» ایفا میکند.
هنوز داستان و ماجرای سری جدید مشخص نیست اما به گفته برخی منابع ،این سری بیشتر به زندگی «پیکارد» میپردازد« .الکس
کورتسمن»« ،جیمز داف»« ،آکیوا گولدزمن»« ،مایکل کابون» و «کریستن بیر» از جمله عوامل سری جدید «پیشتازان فضا» هستند.

نامزدهای بهترین طراحی لباس
سارا سمیعی ،اسرافیل -کامیاب امین عشایری ،بیست و
یک روز بعد -نازنین خزاعی ،تابستان داغ -نگار نعمتی،
خوک -امیر اثباتی ،هجوم

نامزدهای بهترین صدابرداری

جهانگیرمیرشکاریومهدیابراهیمزاده،اسرافیل-امین
میرشکاری ،بدون تاریخ ،بدون امضا -طاهر پیشوایی،به
وقتشام-رشیددانشمند،پلخواب-پرویزآبنار،فراری

نامزدهای بهترین صداگذاری

علیرضاعلویان،بهوقتشام-محمودموسوینژاد،جشن
دلتنگی -آرش قاســمی ،حریم شــخصی -امیر حســین
قاسمی،خوک -محمدرضا دلپاک ،عصبانی نیستم

نامزدهای بهترین چهره پردازی

محســن ملکی ،آپاندیــس -عبــدا ...اســکندری،بدون
تاریخ ،بدون امضا -عباس عباسی ،چهار راه استانبول-
مهرداد میرکیانی ،خوک -نوید فرح مرزی ،مصادره

نامزدهای بهترین جلوه های میدانی

حمید رســولیان ،اشنوگل -محســن روزبهانی ،به وقت
شــام -آرش آقابیگ،خفه گی -ایمــان کرمیان ،خوک-
عباس شوقی،سوگ

نامزدهای بهترین جلوه های بصری

سیدهادیاسالمی،بهوقتشام-فریدناظرفصیحی،چهار
راه استانبول -بهنام خاکسار ،ســارا و آیدا -امیر ولیخانی،
شکالتی  
نامزدهای بخش هــای فیلم کوتاه ،پویانمایی و مســتند
طی روزهای آینده اعالم خواهد شد.

...

حاشیه روز

بهنوش بختیاری عطای سینما را به لقایش میبخشد!

عذرخواهی رادیو از خواهران منصوریان

بهنــوش بختیــاری در اســتوری صفحــه
اینستاگرامش ،درباره اقدام عجیب یک بازیگر
خانم نوشت در سینمایی که خانم بازیگر برای
گرفتن طالق بعد از معروف شدنش به شوهر و
مادرشوهرش چاقو میزند و دستشان را شرحه
شرحه میکند ،همان بهتر که او حضور نداشته
باشد.ویدربارهادامهفعالیتشدرسینماگفت
مدتی اســت در حال فکر کردن به این موضوع
است که عطای این سینما را به لقایش ببخشد
و هیچ کس برای افراد نجیب نامه فدایت شــوم نمینویسد! او که جزو بازیگرانی
است که صفحه اینســتاگرامش چندین میلیون دنبالکننده دارد ،با انتشار این
پست در فضای مجازی ،باز هم حاشیهساز شد.

شــهربانو منصوریان ،در صفحه اینستاگرامش
نوشــت که به دلیل پوشــش نامناسب،از پخش
رادیــو اخــراج شــدند .بــه گفتــه شــهربانو ،او و
خواهرانشپوششورزشیداشتندامامسئوالن
حراست صداوسیما حتی اجازه ماندن در اتاق
انتظارمهمانهاراهمبهآنها ندادند.اوباگالیه
ازبرخوردسلیقهایحراستصداوسیمانوشت:
«پوشش اســامی برایمان مهم است .با همین
لباسدربدرقهكارواندرحضورجنابآقایوزیر
ورزشودیگرمسئوالنحضورداشتیمكهحتیازصداوسیماهمپخششد».بعداز
ایناتفاق ،مدیرگروهمسابقاتورزشیرادیوورزشگفتعلتاینگالیهناهماهنگی
میانهمکارانسازمانیشانبودهاستوازخواهرانمنصوریانعذرخواهیکرد.

فیلمهای «خــوک» بــه کارگردانی مانــی حقیقی
و «بدون تاریــخ بدون امضا» که اولی در جشــنواره
فیلم فجر هــم حضور نداشــت ،رقابــت تنگاتنگی
با هم دارنــد و در  10رشــته نامزد دریافــت جایزه
شــدهاند و در بین نامزدهــا رکورد دارنــد .در رده
بعدی رکوردداران نامزدی جشــن خانه ســینما،
فیلمهای «به وقت شام» ابراهیم حاتمیکیا و «خفه
گی» فریدون جیرانی با هفت نامــزدی قرار دارند
و پس از اینها نیز فیلمهای «ســارا و آیــدا» مازیار
میری با شــش نامــزدی« ،عصبانی نیســتم» رضا
درمیشــیان با پنج نامزدی« ،چهارراه اســتانبول»
مصطفی کیایی با چهار نامزدی و « ِفراری» علیرضا
داودنژاد« ،سد معبر» محسن قرایی و «بیست و یک
روز بعد» محمدرضا خردمندان با ســه نامزدی در
ردههای بعدی قرار دارند.
همچنین فیلمهای مسعود کیمیایی (قاتل اهلی)،
رامبــد جوان (نــگار) و شــهرام مکری (هجــوم) از
فیلمهایی هســتند که در دو رشــته نامزد دریافت
جایزه شدهاند.
▪نامزدهایی یک رشته ای

اما در میان اسامی نامزدها ،تعداد فیلمهایی که در
یک رشته نامزد شدهاند قابل توجه است که از بین
 35فیلم 17 ،اثر فقط در یک رشته نظر داوران را
جلب کردهاند که از این جمله می توان به فیلمهای
«دلم میخواد»
بهمن فرمانآرا،
« ز ا د بـــــــو م »
ابـــوالحســــــن
داودی« ،ملــــــی و
راههای نرفتهاش»
تهمینـــــه میالنــی
و «ماالریــا» پرویــز
شهبازی اشاره کرد.
▪جزئیات جشن

بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی ،مدیران خانه
ســینما و جشــن تصمیم
گرفتهاند امســال جشن
بزرگــی را برگــزار نکنند
ولــی جزئیات چگونگــی
اجرای آن ،هنوز رسانهای
نشده است.

...

چهره ها و خبر ها
هومن سیدی که فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» را آماده
ی در فیلم سینمایی «طال»،
اکران دارد ،روزهای پایانی باز 
ساخته پرویز شــهبازی را میگذراند .او در
ایــن فیلــم بــا بازیگرانــی ماننــد طنــاز
طباطبایــی ،مهرداد صدیقیــان ،نگار
جواهریــان و هــدی زینالعابدیــن
همبازی شده است.
اندیشــه فوالدوند مشــغول ایفای نقش در ســریال «بانوی
عمارت» به کارگردانی عزیزا ...حمیدنژاد است .این سریال
عاشقانه ،در دورهای از تاریخ قاجار میگذرد .او پیش از این
در ســریال تاریخی «ایراندخت» که
فروردین ماه از شــبکه یک ســیما
پخش شــد ،هم بــازی کرده
بود.

زیبا کرمعلی که اولیــن بازی خود را با فیلم پرســروصدای
«التاری»بهکارگردانیمحمدحسینمهدویان،تجربهکرده
اســت ،به جمع بازیگران فیلــم «دینامیت»
اضافه میشود .عالوه بر او ،قرار است
احمد مهرانفر ،نازنیــن بیاتی و نادر
ســلیمانی ،برای بــازی در این فیلم
جلوی دوربین بروند.
حسین یاری که از شهریورماه ،با فیلم سینمایی «داش آکل»
روی پرده سینماها حضور خواهد داشت ،آخرین روزهای
بازی در ســریال تاریخی «از یادها
رفته» ساخته بهرام بهرامیان را
ســپری میکند .فیلم برداری
این سریال  50قسمتی ،اوایل
شهریور به پایان میرسد.
علیرضا خمســه به زودی بازی در فیلم «چارلی در تهران»
ســاخته مهدی آقابابایی را آغاز خواهد کرد .داســتان این
فیلــم دربــاره بازیگــری قدیمی بــه نام
«ســلیم» اســت کــه بــه واســطه
اتفاقاتــی ،بــا لباس چارلــی
چاپلیــن در مکانهــای مختلــف
ظاهر میشود.
سوگلطهماسبیکهتاچندیپیشسریال«بچهمهندس»را
رویآنتنشبکه2سیماداشت،بهزودیبرایبازیدرسریال
«انحــراف» بــه کارگردانــی ســیامک
صرافت،جلویدوربینمیرود.این
مجموعه تلویزیونــی پربازیگر ،قرار
اســت در شــانزده قســمت 40
دقیقهایپخششود.

...

سینمای جهان
برادران روسو «آخرین انسانهای
نئاندرتال» را میسازند
جــو و آنتونــی روســو ،در حــال تولید فیلــم ماقبــل تاریخی
«آخرین انســانهای نئاندرتال» هستند.به گزارش فارس،
جو و آنتونی روسو در حال تولید فیلم ماقبل تاریخی «آخرین
انســانهای نئاندرتال» در کمپانــی «آگبو» هســتند .تری
نوتاری هماهنگ کننده بدلکاران فیلم «آخرین انسانهای
نئاندرتال» است و این فیلم به صورت فناوری «موشنکپچر»
فیلمبرداری میشــود .نوتاری ،بدلکارگــردان و متخصص
حــرکات نمایشــی اســت کــه کار در فیلمهــای «آواتــار»،
«موگلی»« ،جنگ ســیاره میمونها» و «انتقامجویان :نبرد
ابدی» را در کارنامه خود دارد.برانکاتو و نوتاری نویسندگان
فیلمنامه هستند .برانکاتو نویســندگی «نجات ترمیناتور»،
«ترمیناتور« ،»۳بازی» و «هشــدار شلیک» را برعهده داشته
اســت.برادران روســو کارگردانی «کاپیتان آمریکا :سرباز
زمســتان»« ،جنگ داخلی» و «انتقامجویان :نبرد ابدی» را
در سابقه خود دارند .آن ها همچنین سریال کمدی «توسعه
دستگیرشده»راکارگردانیکردهوتوانستهاندجایزه«امی»
را برای این سریال کسب کنند.
CMYK

